Chá e Companhia com Maria
Avós que se encontram para rezar, partilhar, fortalecer a amizade e fazer o bem!

“Tenho uma amiga que agora mais velha quer fazer qualquer coisa de útil, gostaria de lhe
indicar algo em que ela se poderia integrar, ter outras pessoas com quem fazer algo, e sentirse útil.”
Foi assim que tudo começou. Algumas amigas, unidas pela Liga das Famílias de Schoenstatt,
decidiram-se a fazer o bem, de uma forma simples e útil. Procuraram ajuda para se organizarem
e, em março de 2015, reuniram-se pela primeira vez com um objectivo: fazer enxovais para mães
que deles necessitassem. De coração cheio, entregaram o primeiro enxoval em abril desse ano
e nunca mais pararam!
Encontram-se de 15 em 15 dias, no Santuário de Schoenstatt em Lisboa e, nos
intervalos vão recolhendo e fazendo peças e rezando pelas mães grávidas e os seus
bebés. Precisavam de um nome com que se identificassem e não foi difícil… a
espiritualidade que as une, centrada em Nossa Senhora, levou-as até à avó do
Menino Jesus, acreditando que também ela deve ter feito roupinhas para o seu neto… nasceu
assim o grupo de Sant’Ana, avós que querem ajudar mães que precisam de ajuda!

Em 2019 sentiram que havia condições para replicar este projeto de ajuda nas Paróquias que
assim o desejassem e nesse mesmo ano, arrancou um segundo grupo do Chá e Companhia, na
Igreja São Francisco de Paula.
Respondendo a mais um desafio que o Papa Francisco lançou ao mundo – a celebração do Dia
Internacional dos Avós e idosos – acreditamos que é o momento certo para dar conhecer de
novo este projeto. Estamos disponíveis para o apresentar com mais detalhe e apoiar qualquer
Paróquia que tenha interesse em implementar um grupo do Chá e Companhia com Maria.
Neste caminho que percorremos, foi fundamental a ajuda da Convergência, uma iniciativa
também ela ligada a Schoenstatt, que procura fomentar a solidariedade e o espírito de serviço,
promovendo o encontro entre as pessoas que se disponibilizam para ajudar e as que precisam
dessa ajuda.
Todas as informações neste endereço - info@familiasdeschoenstatt.org

